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Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Marie Wijkander (ledamot), Hélène Lewinter (ledamot), Margareta 
Lantz (ledamot), Kjell Rörström (ledamot) fr.o.m §131, Ellinor Drakensjö (suppleant) och Linda Andersson (suppleant). 
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Lisa Zingel (vice ordförande), Joakim Dahlberg (suppleant) och Sophie Seton (suppleant). 
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PROTOKOLL

Mötet noterade att ordinarie ledamot Lisa Zingel vid mötet ersattes av suppleant Ellinor Drakensjö. 

§130. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

130.1. Val av protokollförare  
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte. 

130.2. Val av protokolljusterare 
Margareta Lantz utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte. 

130.3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen utan ändringar. 

 
Kjell Rörström anslöt till mötet. 

§131. Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen noterade att protokollet från SRRS/C styrelsemöte 2014-10-21 är justerat. 

§132. Bordlagda ärenden. 

Inga bordlagda ärenden. 

§133. Rapport AU 

Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte. 

§134. Rapport sekreterare 

134.1. 2014-10-23 SKK: DN Protokoll 
Styrelsen noterade protokoll från SKK/DNs möte 2014-08-29 samt 2014-10-03 och informationen 
lades till handlingarna utan åtgärd.  

134.2. 2014-10-23 SKV: Regelrevidering agility 
Styrelsen noterade skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets gällande remissyttrande om 
revidering av agilityregler 2017. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd. 

134.3. 2014-10-28 SKK: Utdrag ur protokoll UtstK 4-2014 - E-cigaretter 
Styrelsen noterade utdrag ur protokoll från SKKs utställningskommittés möte den 10 september 2014 
gällande kommitténs uttalande om att det inte är tillåtet att röka vare sig E-cigarett eller annan cigarett 
under tjänstgöring i ringen. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK och 
lokalavdelningarna för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

134.4. 2014-10-30 SKK: Översyn av listan över examinatorer/aspirantdomare 
Styrelsen noterade information från SKKs Dommarkommitté gällande att klubbar kontinuerligt bör se 
över om det tillkommit lämpliga domare att utse som examinator/aspirantdomare för aktuell ras. 
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Styrelsen noterade vidare att den senaste revideringen av examinatorer för rhodesian ridgeback skedde 
2010 och att det kan vara lämpligt med en ny översyn. 

Styrelsen beslutade att inför nästa styrelsemöte revidera de kriterier som användes vid förra 
uppdateringen av listan samt vid ta fram ett förslag på domare som möter de nya kriterierna. 

134.5. 2014-11-04 SKK: Icke hänvisning 
Styrelsen noterade information från SKK om uppfödare som meddelats icke hänvisning. Styrelsen 
noterade att inga ägare av rhodesian ridgeback är berörda och informationen lades till handlingarna 
utan åtgärd. 

134.6. 2014-11-04 SKK: Inbjudan till temautbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars 2015 
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till temautbildning för avelsfunktionärer 2015-03-21/22.  

Styrelsen noterade vidare att SRRS/AUK meddelat att de kan tänka sig att avstå denna gång och 
beslutade att Jessica Persson ska delta på konferensen. Styrelsen uppdrog till Jessica att själv 
ombesörja sin anmälan. 

Punkten justerades omedelbart. 

134.7. 2014-11-05 SKK: Utställningar 2015 
Styrelsen noterade information från SKK gällande att ras- och specialklubbarnas utställningsprogram 
2015 finns tillgängligt via SKKs hemsida och att programmet nu är låst för vidare ändringar. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

134.8. 2014-11-13 SKK: Information till klubbarna - utdrag ur UtstK prot 24 okt 2014 
Förslag: Styrelsen noterade information från SKK gällande bl.a kommande supplement, reviderade 
ringsekreterarregler samt hur ansökan om utställningsprogram 2017 ska genomföras. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till SRRS/TK för kännedom.  

Punkten justerades omedelbart. 

§135. Ekonomiärenden 

Styrelsen noterade att kassör Sonja Nilsson inkommit med en balans- och resultatrapport per 2014-11-
17 och tackade för detta. Styrelsen konstaterade att resultatet håller sig inom budgeterade ramar och 
att likviditeten är god. 

§136. Organisations- och medlemsärenden 

136.1. 2014-10-21, 2014-10-23, 2014-10-28, 2014-10-30, 2014-11-04, 2014-11-06  och 2014-11-11 SKK: 
Nya ägare i raser tillhörande SRRS 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.2. 2014-10-21, 2014-10-23, 2014-10-28, 2014-10-30, 2014-11-04, 2014-11-06  och 2014-11-11 SKK: 
Etiketter – nya ägare 
Styrelsen noterade informationen och lade den därefter till handlingarna utan åtgärd. 
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136.3. 2014-10-01 SKK: Medlemsstatistik 2014-10-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.4. 2014-10-01 SKK: Nya medlemmar 2014-10-01-- 2014-10-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.5. 2014-10-01 SKK: U-märkta medlemmar 2014-10-01-- 2014-10-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.6. 2014-10-01 SKK: Medlemslista 2014-10-31 
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för 
kännedom. 

Punkten justerades omedelbart. 

136.7. Lokalavdelningarnas organisation 
Styrelsen har för samtliga lokalavdelningar presenterat nedanstående förslag till ny 
lokalområdesindelning, och dessa har accepterat förslaget att träda i kraft före årsskiftet 2014/2015. 

Styrelsen har också varit i kontakt med SKKs medlemsavdelning som meddelat att föreslagen 
organisation inte möter någon hinder avseende medlemshanteringen. 

• SRRS/Skåne byter namn till SRRS/Södra och omfattar Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, 
Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län.  

• SRRS/Stockholm byter namn till SRRS/Östra och omfattar Gotlands län, Stockholms län, 
Södermanlands län, Uppsala län och Östergötlands län. 

• SRRS/Mellan antar namnet SRRS/Västra och omfattar Dalarnas län, Värmlands län, Västmanlands 
län, Västra Götalands län och Örebro län. 

• SRRS/Norra omfattar Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och 
Västernorrlands län. 

Styrelsen beslutade att fastställa ny organisation enligt ovan att vara gällande från och med 2014-12-
30. 

Punkten justerades omedelbart. 

§137. Avels- & uppfödarärenden 

137.1. Medlemmar SRRS/AUK 2015 
Styrelsen beslutade att innan nästa styrelsemöte kontakta sittande medlemmar i SRRS/AUK med 
förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2015-01-01 -- 2015-12-31. 

Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att kontakta Maria Kierkegaard och Canan Dogan och till 
Marie Wijkander att kontakta Nina Berg. 
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137.2. Avelskonferens 2015 
- Lokal 

Styrelsen beslutade att SRRS avelskonferens 2015 ska hållas på Scandic Upplands Väsby. 

- Detaljerad budget 
Styrelsen beslutade att deltagaravgiften för två dagars konferens är 1.000 SEK inklusive 
förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika båda dagarna samt tvårättersmiddag (exklusive dryck) på 
lördagen. För deltagare som endast önskar delta en dag är deltagaravgiften 600 SEK inklusive 
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Genom denna prissättning sponsrar SRRS 
konferenskostnaden exklusive föreläsare med 375 SEK per deltagare. Den totala kostnaden för 
konferensen uppskattas hålla sig inom den budgeterade kostnaden a’ 60.000 SEK.  

- Program 
SRRS/AUK har inkommit med ett preliminärt program, men fortfarande är någon föreläsare 
vakant i väntan på att denna ska inkomma till SRRS/AUK med krav på arvode.  

137.3. Återbetalning av valphänvisningsavgift 
Styrelsen beslutade att återbetalning a’ 100 SEK av valphänvisningsavgiften till uppfödare som betalt 
”valpmedlemskap” i SRRS för kullens köpare ska upphöra från och med 2015-01-01. Beslutet gäller 
samtliga uppfödare som registrerar valpmedlemskap fr.o.m 2015-01-01 oavsett när i tiden de 
inkommit med ansökan om valphänvisning. 

Beslutet fattades med anledning av att avgiften för ”valpmedlemskap” fr.o.m 2015-01-01 är 0 SEK 
(första året) för valpköpare i Sverige, se protokoll från Fullmäktigemöte 2014-04-05 §12c.  

Punkten justerades omedelbart. 

§138. Mentalitetsärenden 

138.1. Medlemmar SRRS/MK 2015 
Styrelsen beslutade att innan nästa styrelsemöte kontakta sittande medlemmar i SRRS/MK med 
förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2015-01-01 -- 2015-12-31. 

Styrelsen uppdrog till Marie Wijkander att kontakta Catharina Tandefelt och till Hélène Lewinter att 
kontakta Johanna Segerlund och Lars Alkestam. 

§139. Tävlingsärenden 

139.1. Medlemmar SRRS/TK 2015 
Styrelsen beslutade att innan nästa styrelsemöte kontakta sittande medlemmar i SRRS/TK med 
förfrågan om de står till styrelsens förfogande under perioden 2015-01-01 -- 2015-12-31. 

Styrelsen uppdrog till Margareta Lantz att kontakta Camilla Holm, till Linda Andersson att kontakta 
Hanna Karlsson och till Hélène Lewinter att kontakta Jeanette Wiklund. 

139.2. Styrelsemedlem i SRRS/TK 
Styrelsen noterade förslag från SRRS/TK om att en styrelsemedlem ska ingå i kommittén för att på 
sikt leda till ökad och snabbare kommunikation mellan styrelsen och kommittén. 

Styrelsen beslutade att bjuda in SRRS/TK till nästa styrelsemöte för att presentera sitt förslag. 

139.3. Centrala sponsorer 
Inget att rapportera. 
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§140. Kommunikationsärenden 

140.1. Ridgeback-Nytt 
Reidar Otterbjörk rapporterade att produktion av Ridgeback-Nytt nummer 4/2014 pågår och tidningen 
kommer att skickas till tryckeriet 2014-11-24 för distribution enligt tidplan. 

140.2. Hemsida 
Inget att rapportera. 

140.3. Årsbok 
Reidar Otterbjörk rapporterade att information om årsboken 2015 kommer att införas i Ridgeback-
Nytt 4/2014. 

§141. Rapport lokalavdelningar 

Inget att rapportera. 

§142. Rapport valberedning 

Inget att rapportera. 

§143. Övriga ärenden 

143.1. Ansökan om klassning som jakthundsklubb inom SKK-organisationen 
Kjell Rörström rapporterade att han, Linda Andersson och Ellinor Drakensjö har träffat SKKs 
Jakthundskommitté (SKK/Jhk) 2014-10-29. Närvarande från SKK/Jhk Kjell Svensson och Björn Eek. 

Syftet med mötet var att identifiera vilka krav som måste uppfyllas för att SRRS ska kunna bli 
aktuella som jakthundsklubb inom SKK-organisationen.  

Vid mötet anförde SKK/Jhk att följande krav primärt måste uppfyllas för att rhodesian ridgeback ska 
betraktas som en jakthundsras:  

1) Rasen måste klassificeras som en jakthundsras av FCI. Idag är klassningen ”related breed” inom 
grupp 6 ”Scenthounds and related breeds”. 

2) Rasen måste ha ett ”regelverk”, t.ex funktionella prov, för att säkerställa att rasens ursprungliga 
jaktegenskaper bibehålls.  

3) Rasen måste presenteras som en arbetande hund med krav på provmerit utifrån rasens syfte. 

Styrelsen beslutade att återrapportera SKKs krav till SRRS Fullmäktigemöte 2015. 

143.2. RRWC 2016 
Margareta Lantz rapporterade att samarbetsavtalet, enligt styrelsemöte 2014-10-21 §127.2, har 
skickats till RRWC-representanter för godkännande och att svar inväntas. 

Margareta Lantz rapporterade vidare att nästa arbetsmöte är planerat till 2014-11-25. 

143.3. Fullmäktigemöte 2015 
- Kallelse 

Styrelsen noterade att kallelse till Fullmäktigemötet 2015 kommer att publiceras i Ridgeback-Nytt 
nummer 4/2014 samt på SRRS hemsida. 
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- Lokal 
Styrelsen beslutade att SRRS Fullmäktigemöte 2015 ska hållas på Scandic Upplands Väsby. 

143.4. Avgående styrelsemedlem 
Reidar Otterbjörk rapporterade att Sophie Seton meddelat att hon önskar avsluta sitt styrelseuppdrag 
med omedelbar verkan p.g.a studier. Styrelsen beklagade detta, men önskar givetvis Sophie lycka till 
med studierna. 

§144. Nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte tisdag 2014-12-16 klockan 19:30 via Skype. 

§145. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  

 


